
1

EDITORIÁL

Čakajú nás ťaž-
ké časy. Aj ich, 
aj nás. „My“ sme 
tí, ktorí sa cítime 
znevýhoďnovaní, 
atakovaní a ohro-
zovaní. A „Oni“ 
sú... tí, ktorí sa cítia 
znevýhoďnovaní, 
atakovaní a ohro-

zovaní. Že kto je kto? Keby napísal, že sa 
cíti znevýhoďnovaný niekto od Rumun-
grov, zaradili by ste sa medzi „Nás“ alebo 
„Nich“? Alebo niekto od olážskych? Ale-
bo niekto od židov, Maďarov, Nemcov, 
Čechov, katolíkov, homosexuálov, scien-
tológov, vegánov, ateistov, evanjelikov, 
slobodomurárov, pravoslávnych? Každý 
z nás sa v niečom cíti znevýhoďnovaný, 
atakovaný a ohrozovaný. Vtedy sa bojí-
me, že prichádzame o niečo dôležité, že 
stratíme hodnotu a sebahodnotu, úctu a 
sebaúctu. Ocitáme sa v neistote z budúc-
nosti. A ľahko skĺzneme k tomu, aby sme 
„Ich“ urobili za to zodpovednými. Sme 
presvedčení, že naše napätie a strach nás 
na to oprávňujú. Nevnímame, že problém 
s „Nimi“ nespadol z neba, že sme sa oň 
pričinili. Buď sami, alebo niekto od „Nás“. 
Kráčali sme popri sebe, „My“ aj „Oni“, 
ovplyvňovali sa, ignorovali sa i blížili si 
navzájom. Napríklad sociálne vylúčené 
spoločenstvá. Až teraz „Ich“ tak začína-
me nazývať. Dochádza nám, že sme „Ich“ 
ozaj vylučovali. Dlho sme zametali veci 
pod koberec. „My“ sme dávali sociálne 
„držhubné“ a sľubovali, že to takto bude 
natrvalo a „Oni“ nám to zhltli aj s navija-
kom. Pozitívna diskriminácia je prijateľná 
iba ako dočasné vyrovnávacie opatrenie. 
Inak má deštruktívne účinky na hodnoty 
a vzťahy v spoločnosti. Čakajú nás ťaž-
ké časy. Neostáva nám iné, ako rozprávať 
sa. Pokúšať sa hovoriť nie „Našou“ alebo 
„Ich“ rečou. Spoločnou. Nielen v oblasti 
sociálne vylúčených spoločenstiev, ale aj 
zväzkov osôb rovnakého pohlavia, vý-
hrade svedomia, vzťahov cirkví a štátu, 
nespravodlivej Spravodlivosti, arogancie 
mocných, slobode a zodpovednosti, osob-
nej morálky... Lebo raz sme „My“ a raz 
sme „Oni“.                                Ivan Juráš

 Na tréningoch, seminároch, 
encounterových skupinách a rôznych 
iných aktivitách účastníci opakovane 
potvrdzujú, že najväčšia strata energie 
v organizáciách vyplýva z nejasných 
medziľudských vzťahov. Ľudia sa 
väčšinu osobného aj pracovného času 
zaoberajú svojimi vzťahmi, pretože sú 
základom pre ich vnútornú spokojnosť 
a vnútorný pokoj. Je prirodzené, že sa 
každý chce cítiť prijímaný, oceňovaný 
(psychologicky, sociálne aj materiálne) a 
cítiť bezpečie vyplývajúce zo vzťahov.
 Dobré vzťahy sú predpokladom pre 
začlenenie sa do skupiny a následné 
budovanie rodinného, spoločenského 
alebo pracovného zázemia a hľadanie 
vlastnej realizácie v živote. Nejasné 
vzťahy sa prenášajú do kvality a 
efektivity práce, pretože zamestnávajú 
myseľ a ich vážne narušenie môže byť 
príčinou strát, pričom nemám na mysli 
iba straty ekonomické alebo materiálne. 

Samozrejme, že vzťahy v takomto širšom 
ponímaní nemožno oddeliť od výkonnosti 
jedinca v najširšom význame tohto slova. 
V tejto súvislosti chcem upozorniť aj na 
širšie možnosti uplatnenia socioterapie, 
a síce na tzv. sociatriu. Tá je definovaná 
ako liečba spoločnosti, prostredia, 
sociálnych systémov, kedy je za objekt 
terapeutických intervencií považované 
ľudstvo ako také.

Politika ako zrkadlo
 Myslím si, že pozornosť treba 
venovať ešte jednej veľmi dôležitej 
oblasti verejného a spoločenského života, 
v ktorej narušené vzťahy vplývajú na 
nás všetkých, na kvalitu žitia vôbec a na 
celú spoločnosť. Mám na mysli oblasť 
politiky, najmä vzťahy medzi politikmi 
a politickými stranami a vzťahy v 
komunálnej politike. Vzťahy v parlamente 
sú očividne deštruktívne a to jednoznačne 
vplýva na proces 
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Socioterapia je využiteľná a potrebná všade tam, kde sú nefunkčné vzťahy 
a ich nefunkčnosť zasahuje do každodenného života zainteresovaných. 
Ale môžeme ju chápať aj v širšom meradle, pretože sa neobmedzuje iba 
na nápravu neefektívneho správania jedinca v jeho sociálnom systéme. 
Ponúka „nápravu“ celkového správania jedinca všade tam, kde sú 
jeho sociálne vzťahy porušené, alebo kde sú predmetom diskusií a kde 
spôsobujú rôzne problémy.
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tvorby a prijímania zákonov, ktoré nám 
určujú život. Aký môže byť zákon, ktorý 
je v parlamente prijatý „demokratickou“ 
väčšinou 76 : 74 hlasov? Takýto zákon 
je živnou pôdou pre „pomstu“ a skôr 
rozdeľuje, než by spájal, jeho prijatie má 
skôr slúžiť na to, aby jedna strana ukázala 
svoju moc druhej a aby si úlohy po 
najbližších voľbách vymenili. Je predsa 
naivné myslieť si, že to neovplyvňuje 
náladu v spoločnosti, že to nepodnecuje 
k neznášanlivosti a k agresivite. A 
prispievajú k tomu veľmi výrazne aj tí, 
ktorí takéto zákony pripravujú a schvaľujú 
– politici. Najmä svojou nezrelosťou, 
nepripravenosťou a neochotou otvoriť sa 
funkčným vzťahom.
 Ako je možné a o akej individuálnej 
a celospoločenskej morálke svedčí taká 
tvorba zákonov, kedy sa uvažuje o tom, 
ako zvýhodniť svojich známych na úkor 
ostatných? Ako sa budú správať stúpenci 
politika, ktorý verejne vulgárne nadáva 
alebo uráža predstaviteľov iných štátov, 
menšín a pod.? O čom vypovedá to, že 
títo „politici“ vo svojich vystúpeniach v 
médiách zosmiešňujú spoludiskutujúcich, 
arogantne im skáču do reči a oháňajú sa 
preukázateľnými klamstvami? Kde sa 
berú mladí ľudia, ktorí sa narodili po roku 
1989 a hlásia sa k fašizmu, intolerancii a 
jasne deklarujú rasizmus? Čo vedia títo 
mladí o Tisovi (nosia ho na tričkách) 
alebo o holokauste? Prečo mladá učiteľka 
na základnej škole prváčikom (hovorím o 
svojom vnukovi) rozpráva o tom, že keď 
bol Ľudovít Štúr malý, nesmel hovoriť 
slovensky, lebo ho zlý maďarský učiteľ 
za to zbil? O čo jej ide a kde sa v nej, v 
dnešných časoch berie takýto postoj? Má 
azda ona sama skúsenosť, že by ju za 
slovenčinu niekto niekedy zbil? Ako sa 
budú správať a aký vzor dostávajú voliči 
poslancov, ktorí sa fackujú v parlamente 
a verejne sa urážajú? V akej spoločnosti 
žijeme, keď si do parlamentu zvolíme 
nekompetentných ľudí, ktorí ihneď po 
zložení poslaneckého sľubu „vedia“, 
považujú sa za odborníkov a píšu zákony 
pre nás ostatných? O akom sociálnom 
systéme to svedčí? Ako je možné, že 
v eÚ o nás rozhodujú ľudia, ktorých 
nikto nevolil a napriek tomu rozhodujú 
o tom, ako budeme žiť? Aká „norma“ 
spoločenských vzťahov je správaním a 
postojmi týchto ľudí „nastavovaná“?

Kumulácia tlaku
 Svet už má jednu tragickú 
skúsenosť, keď spoločnosť, odborníci, 
psychológovia a ďalší mlčali a skončilo 
to miliónmi ľudí v koncentračných 
táboroch a desiatkami miliónov mŕtvych 
v nezmyselnej vojne. Následné osobné 

tragédie pozostalých a ich trauma sa 
prenášali na nasledujúce generácie a to 
nielen v podobe nenávisti a predsudkov, 
ale aj na oveľa hlbšej a principiálnejšej 
rovine. Rozvíjajúce sa odvetvie genetiky, 
tzv. epigenetika, potvrdzuje, že sa tieto 
prenosy diali na úrovni génov (výskumy z 
tejto oblasti potvrdzujú vplyv prežívania 
na vznik chorôb a kvalitu života). Staré 
známe „ryba smrdí od hlavy“ tu platí 
nie dvojnásobne, ale prinajmenšom 
stonásobne.
 Vstupom socioterapeutov do týchto 
vzťahov by sa mohol spustiť proces, 
ktorého výsledky by síce prichádzali iba 
pozvoľna, no zásadne by mohli posunúť 
náladu v spoločnosti. Nie je vôbec 
nič výnimočné stretávať sa v médiách 
alebo na sociálnych sieťach s priamym 
a otvoreným vyjadrovaním agresivity, 
neznášanlivosti, výsmechu, urážania či 
ponižujúcich vyjadrení napríklad smerom. 
k menšinám (slovensko-maďarské 
vzťahy), homosexuálom, Rómom... Na 
internete v rôznych diskusných skupinách 
a blogoch sa to priam hemží vzájomným 
osočovaním. Zdá sa, že „diskutujúcim“ 
ide viac o to, nájsť taký posmešok alebo 
urážku, čo pretromfne druhú stranu, než 
o to, aby spolu uvažovali o probléme a 
hľadali nejaký kompromis prijateľný bez 
následkov pre obe strany.
 Problémom však je, že zatiaľ 
nejestvuje „objednávka“, lebo 
vulnerabilita a anxiozita spoločnosti ešte 
nemajú potrebnú silu a ohrozenie ešte nie 
je také intenzívne, aby si ľudia – voliči 
– uvedomili, že keby sa raz všetky ovce 
„naštvali“, tak žiadny vlk by nikdy v 
živote nemal šancu ani na jednu z nich... 
 A tak zatiaľ o sociatrii aspoň píšeme. 
Apatia v spoločnosti je zrejmá a vyjadrenia 
ako: „Ja sa o politiku nezaujímam, všetci 
tam len kradnú.“ zatiaľ naznačujú, že 
ešte nenastal čas... Alebo už áno? carl 
G. Jung pekne a zrozumiteľne poukázal 
na nebezpečenstvo mlčania. európa bola 
pred vypuknutím II. svetovej vojny ako 
sud pušného prachu, na psychiatriách 
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stúpal počet agresívnych pacientov a 
v spoločnosti stúpal počet agresívnych 
kriminálnych činov. Všetko to vyústilo 
do „vypľutia“ Hitlera a Stalina, dvoch 
psychopatických oblúd a s nimi spojeného 
nesmierneho utrpenia. 

Vysoké obrátky
 Súčasnosť je dosť podobná. Agresivita 
(streľba na bezbranných ľudí vo veľkom), 
sociálny útlak, rasizmus (verejný, najmä 
však ten skrytý) a arogancia politikov 
majú vysoké obrátky. Prečo politici 
neprijmú zákon, aby nestačila iba 
nadpolovičná väčšina hlasov, ale aby sa 
ich (pri súčasnom nezmyselnom počte 
150) muselo spolu dohovoriť aspoň 90 
na prijatie akéhokoľvek zákona? Museli 
by jednoducho hľadať k sebe cestu a nie 
iba využívať právo „väčšiny“ spomínanej 
vyššie. Stačí sa pozrieť k susedom do 
Maďarska, čo dokážu urobiť „rozbité“ 
spoločenské vzťahy. V takých sa totiž 
chorým a nezrelým politikom najviac 
darí a vedome alebo podvedome preto 
aj potrebujú nezrelý sociálny systém. 
Ale platí, že ak sa niečo pokazilo vo 
vzťahoch, tak sa to dá napraviť opäť iba 
vo vzťahoch.
 uvedomujem si, že takýmto chápaním 
posúvam socioterapiu bližšie k prieniku 
so sociológiou a psychológiou, vidím 
však aj také časti, ktoré nie sú pokryté 
a kde sa črtajú isté možnosti aplikácie 
socioterapie. Ponúkam tieto úvahy na 
zváženie a verím, že môžu podnietiť k 
hľadaniu a k spolupráci smerujúcej v tejto 
citlivej a veľmi významnej a dôležitej 
oblasti života spoločnosti.
 Páči sa mi myšlienka, ktorú vyslovil 
eldridge cleaver (známy zo skupiny tzv. 
Čiernych panterov z olympiády v roku 
1972 v Mníchove, bojovník za rasovú 
rovnoprávnosť): Ak nie ste súčasťou 
riešenia, potom musíte byť súčasťou 
problému. Táto moja úvaha je pozvánkou 
pre všetkých zainteresovaných, stať sa 
súčasťou riešenia.           Ľudo Dobšovič
Asociácia socioterapie a psychoterapie

Ľudia sa väčšinu osobného aj pracovného času zaoberajú svojimi vzťahmi. 
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poZitÍVna DisKRiMinÁCia
Čo môže byť na diskriminácii pozitívne? Túto otázku si položí veľa ľudí 
v reakcii na zdanlivo si protirečiaci pojem pozitívna diskriminácia. 
Neznamená to, že štát zvýhodní určitú skupinu osôb, a tým zase 
znevýhodnení ostatných? Nie je nespravodlivo diskriminujúce, ak štát 
bezplatne rekvalifikuje znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, aby 
im uľahčil uplatnenie na trhu práce, pričom ostatní nezamestnaní takúto 
možnosť nedostanú?

 V článku sa pokúsime objasniť 
opodstatnenosť a východiská pozitívnej 
diskriminácie, ktorá je podľa nášho 
názoru nástrojom na dosiahnutie 
skutočnej rovnosti ako východiskového 
princípu práva na nediskrimináciu. 
Pojem pozitívna diskriminácia možno 
zjednodušene vysvetliť ako odlišné 
zaobchádzanie z dôvodu podpory rovnosti 
šancí alebo výsledkov. Ľudovo sa dá 
definovať ako zvýhodňovanie tradične 
diskriminovaných alebo zvýhodňovanie 
znevýhodnených. Kritici by určite 
dodali, že pozitívna diskriminácia sa 
dá chápať aj ako znevýhodňovanie 
zvýhodnených alebo diskriminovanie 
nediskriminovaných. Je však potrebné 
uvedomiť si skutočnosť, že v praxi 
má napr. zdravotne postihnutý človek 
dvojnásobne zníženú možnosť zamestnať 
sa, nie iba preto, že jeho zdravotný stav mu 
neumožňuje vykonávať určité činnosti, 
ale aj preto, že zamestnávateľ z dôvodu 
tradičných obáv a predsudkov obsadí 
pracovné miesto, ktoré je vhodné aj pre 

zdravotne postihnutého, radšej zdravým 
uchádzačom, aby predišiel akýmkoľvek 
komplikáciám. 

Dva koncepty rovnosti
 Základným prvkom zachovávania a 
rešpektovania zákazu diskriminácie je 
akceptovanie princípu rovnosti, ktorý sa 
odráža v zásade rovnakého zaobchádzania. 
Samotnú rovnosť je však možné vnímať 
v dvoch rôznych konceptoch. Koncept 
tzv. formálnej rovnosti trvá na rovnakom 
zaobchádzaní v akomkoľvek prípade, 
zohľadňuje len kvalifikáciu a zásluhy 
ľudí, pričom neberie do úvahy niektoré 
faktické formy znevýhodnenia. Naopak, 
koncept tzv. materiálnej rovnosti 
vychádza z historického, sociálneho 
alebo rodového znevýhodnenia, ktorým 
sú postihnuté niektoré skupiny ľudí. 
Vzhľadom na faktické znevýhodnenie 
nemajú tieto osoby rovnaké postavenie a 
príležitosti. Na takto zohľadnené prvotné 
znevýhodnenie reaguje materiálne 
chápanie rovnosti tak, že sa ho snaží 

určitými opatreniami odstrániť alebo 
vyrovnať. Materiálne chápanie rovnosti 
tak predstavuje základný princíp 
pozitívnej diskriminácie, pričom sám sa 
diferencuje na rovnosť vo výsledkoch a 
rovnosť v príležitostiach.

Rovnosť šancí
 Pozitívna diskriminácia založená 
na princípe materiálnej rovnosti 
vo výsledkoch býva spravidla 
premietnutá v opatreniach týkajúcich sa 
proporcionálneho zastúpenia fakticky 
znevýhodnených osôb, napr. staršie 
osoby, ženy, príslušníci menšín.
 Najčastejším býva zavádzanie 
tzv. kvóta systémov pri uchádzačoch 
o pracovné miesto alebo o štúdium. 
Na zakorenenú diskrimináciu žien v 
pracovnoprávnych vzťahoch tak možno, 
s cieľom vyrovnania rozdielov, reagovať 
zavedením percentuálnej kvóty, ktorú 
majú vo firme zo všetkých zamestnancov 
tvoriť ženy.
 V súčasnosti sa snahy o zavedenie 
kvót pozitívne diskriminujúcich ženy 
objavujú v legislatívnych zámeroch 
európskej únie. európska komisárka 
pre spravodlivosť presadzuje od prvej 
polovice roku 2012 návrh, ktorý má zvýšiť 
zastúpenie žien v top manažmentoch 
spoločností zavedením 30-percentnej 
kvóty do roku 2015 a 40% do roku 2020. 

pokračovanie na str.  4
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 Akceptovanejším prístupom je 
pozitívna diskriminácia znevýhodnených 
skupín na princípe materiálnej rovnosti v 
príležitostiach. Rovnosť šancí znamená, 
že skutočná rovnosť všetkých osôb je 
nedosiahnuteľná, ak osoby, ktoré chcú 
využiť určitú príležitosť, majú rozdielne 
štartovacie podmienky a východiská. 
Opatrenia založené na takomto prístupe 
zahŕňajú rôzne školenia, rekvalifikačné 
kurzy či vzdelávacie aktivity určené 
príslušníkom tradične diskriminovaných 
skupín, aby sa podporila ich východisková 
pozícia a mohli rovnocenne konkurovať 
členom majoritnej populácie.  
 Takto odôvodneným rozdielnym 
zaobchádzaním je napr. rekvalifikačný 
kurz určený nezamestnaným Rómom, 
ktorí sú oproti ostatným nezamestnaným 
osobám znevýhodňovaní aj z dôvodu 
svojho sociálneho vylúčenia a príslušnosti 
ku konkrétnej etnickej skupine. 
Vyrovnávanie podmienok takýmto 

spôsobom sa teda spája s prijímaním 
špeciálnych pozitívnych opatrení na 
kompenzovanie znevýhodnených alebo 
odstránenie osobnostných bariér a 
prekážok, ktoré bránia participácii na 
príležitostiach.

Domáce podmienky
 V roku 2005 Ústavný súd 
Slovenskej republiky prijal 
rozhodnutie o protiústavnosti tzv.  
vyrovnávacích opatrení zakotvených 
v antidiskriminačnom zákone, 
ktorých prijímanie malo zabezpečiť 
rovnosť príležitostí v praxi a zabrániť 
znevýhodneniu súvisiacemu s rasovým 
alebo etnickým pôvodom. Judikát 
pojednával detailne o princípoch pozitívnej 
diskriminácie a jej neprípustnosti v 
slovenskom právnom systéme. Vo svojej 
argumentácii však Ústavný súd zároveň 
uviedol, že prijímanie osobitných 
vyrovnávacích opatrení na zvýhodnenie 

skupiny osôb so zreteľom na ich predošlé 
znevýhodňovanie dopĺňa účinky zásady 
rovnakého zaobchádzania. 
Od roku 2008 došlo k znovuzavedeniu 
inštitútu vyrovnávacích opatrení, ale 
v modifikovanej podobe. Súčasná 
úprava zdôrazňuje dočasnosť takýchto 
opatrení, špecifikuje subjekt oprávnený 
na ich prijímanie (orgány štátnej 
správy) a zameranie na skupiny 
tradične znevýhodnené z dôvodu veku 
a zdravotného postihnutia. cieľom ich 
zavádzania má byť odstránenie foriem 
sociálneho a ekonomického zvýhodnenia, 
zabezpečenie rovnosti príležitostí v 
praxi a odstránenie preukázateľnej 
nerovnosti spôsobom, ktorý je primeraný 
a nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 
Týmto sa do našej právnej úpravy premieta 
princíp materiálnej rovnosti založenej na 
rovnosti príležitostí. Oblasti, v ktorých 
možno odstraňovať faktickú nerovnosť 
šancí, sú najmä zamestnanie, vzdelávanie, 
kultúra, zdravotná starostlivosť a 
služby. Konkrétne opatrenia môžu 
spočívať v podpore záujmu príslušníkov 
znevýhodnených skupín o menované 
oblasti alebo v organizovaní cielených 
prípravných programov, šírení informácií 
o týchto programoch alebo o možnostiach 
uchádzať sa o pracovné miesta či miesta 
v systéme vzdelávania. V roku 2012 bol 
do parlamentu predložený návrh novely 
antidiskriminačného zákona, ktorá by 
sa mala dotknúť aj úpravy dočasných 
vyrovnávacích opatrení. Základná 
zmena má spočívať v rozšírení subjektov 
oprávnených na ich prijímanie o neverejné 
subjekty a rozšírenie dôvodov tradičného 
znevýhodňovania, na ktorého vyrovnanie 
majú reagovať, o rasový a etnický pôvod, 
príslušnosť k národnostnej menšine alebo 
etnickej skupine, rod a pohlavie.
 Rozšírenie dôvodov odstráni 
selektívne uplatňovanie vyrovnávacích 
opatrení len na podporu osôb 
znevýhodňovaných z dôvodu veku alebo 
zdravotného postihnutia. Napríklad 
práve umožnenie pozitívnych opatrení 
na odstránenie nerovností šancí žien v 
zamestnaní je v súlade so všeobecnými 
trendmi v európskej únii a podporí 
odstránenie stereotypov o tom, že úlohou 
ženy je starať sa o domácnosť. Rozšírenie 
subjektov o neverejné subjekty však 
vnímame ako krok späť a bez dôkladného 
definovania, kto je takýmto neverejným 
subjektom, by mohlo dôjsť k obnoveniu 
stavu z roku 2004, ktorý bol jedným z 
dôvodov rozhodnutia o protiústavnosti 
pozitívnych vyrovnávacích opatrení. 

Mgr. Zuzana Pavlíčková
SNSĽP Rovnosť šancí znamená, že všetky osoby, ktoré chcú využiť určitú príležitosť, majú porov-

nateľné štartovacie podmienky a východiská.
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zdravotníctvo

MÁ poVoLanie sestRy status?
Status povolania sestry prechádzal rôznymi fázami, čo znamenalo, že 
sestra bola raz viac, inokedy menej uznávanou profesiou. Uhol pohľadu 
sa počas histórie menil a pretváral. 

 Spomeňme si na sestru samaritánku, 
ktorá sa stará o zranených vojakov a opus-
tené deti v chudobincoch počas prvej sve-
tovej vojny. Úplne odlišný je obraz ses-
try, ktorá nosí mini rovnošaty v 60-tych 
rokoch minulého storočia a je vykreslená 
ako sexuálny symbol. A ako je to v súčas-
nosti? Zosilňuje alebo zoslabuje sa status 
profesie sestry? Ako sa sestra cíti? Robí 
svoju prácu rada, je dostatočne oceňovaná 
pacientmi, lekármi...? Odpovede na tieto 
otázky sú vo výpovediach sestier, ktoré 
sa denno-denne stretávajú s pacientmi, 
konečnými „prijímateľmi“ zdravotníckej 
starostlivosti.
 O tom, že sestry sú finančne nedo-
cenené, sa už napísalo a povedalo veľa. 
Iniciatíva a námaha sestier vo veci zvy-
šovania miezd nepriniesla očakávané 
výsledky. Túto tému som však tentoraz 
nechala bokom, viac ma zaujímalo „záku-
lisie“ práce sestry – čo ju motivuje, čo ju 
sklamáva, trápi, teší, čím vo svojej práci 
sestry žijú. Aby som nezostala iba v rovi-
ne dohadov a úvah, použila som informá-
cie „z prvej ruky“ a oslovila som sestry, 
s ktorými som v pravidelnom kontakte. 
už niekoľko rokov zabezpečujeme s ko-
legom odborno-profesnú prípravu štu-
dentiek odboru ošetrovateľstva v oblasti 

osobnostných a komunikačných zručností 
a tiež kontinuálne kreditové vzdelávanie 
sestier z praxe. Rozprávala som sa so ses-
trami rôzneho veku a špecializácie, od 
mladých absolventiek až po zrelé ženy s 
viacročnou praxou. už po prvých rozho-
voroch bolo jasné, že v ich výpovediach 
nie je možné nájsť „spoločného menova-
teľa“, pretože niektoré sa cítili dostatočne 
ocenené lekármi aj pacientmi, iné zasa 
hovorili o pocitoch nedocenenia až krivdy 
(či už zo strany pacientov alebo lekárov). 
Zdá sa, že sestry svoju profesiu vnímajú 
rôzne, čo je príjemným prekvapením. Je 
dobré vedieť, že aj napriek podmienkam, 
v ktorých pracujú, nie sú v princípe skla-
mané, ale prežívajú aj radosť z práce a z 
ocenenia.

Stres a pocit trápnosti
 Povedzme si ale jednu pravdu, z po-
hľadu pacienta, lekára aj sestry možno 
konštatovať veľkú nespokojnosť so sys-
témom zdravotníctva na Slovensku, ich 
postoj je nelichotivý. Práca sestry je tým 
pádom automaticky posudzovaná v kon-
texte tohto, podľa ich názoru stále horšie-
ho a horšieho systému. Sestry, ktoré som 
v rozhovoroch oslovila, veľa rozprávali 
napríklad o tom, že na nemocničných 

oddeleniach neraz chýbajú základné pros-
triedky. S obväzmi, infúziami a iným ma-
teriálom musia narábať tak šetrne, až ich 
to stresuje. Hovorili aj o tom, že sa cítia 
trápne pred pacientmi, keď im navlieka-
jú prederavené plachty, alebo že nemajú 
asistenčné (ošetrovateľské, sanitárne) 
služby v dostatočnom rozsahu, a preto 
vykonávajú prácu aj za nich. Nepáči sa 
im pribúdajúca dokumentačná (byrokra-
tická) práca, ktorá ich oberá o čas, ten by 
radšej venovali pacientom.
 Potom je výsledok neraz nasledov-
ný: pacienti sú nahnevaní, že sa sestry 
„zašívajú“ a „kávičkujú“ na sesterských 
izbách. Neveria im, že musia zapisovať 
každý jeden úkon, ktorý vykonali a že aj 
ich to zaťažuje. Sestra musí byť aj napriek 
tomu v neustálom kontakte s pacientom, 
čo znamená, že je stále pripravená s ním 
komunikovať a riešiť jeho problém. Ne-
raz im je ľúto, že aj napriek zodpovednos-
ti, ktorú nesú, sú posudzované a kritizo-
vané. Podobne sa vyjadrila aj Bc. Linda 
Tešíková, sestra z Detského oddelenia v 
nemocnici v Topoľčanoch. „Neteší ma, že 
niektorí lekári a hlavne dospievajúce deti 
si neuvedomujú, že aj my máme svoju 
zodpovednosť. V situáciách, kedy sú le-
kári na lekárskej izbe a vyskytne sa neja-
ký problém, sa rodičia našich najmenších 
pacientov niekedy hnevajú na nás, nie na 
lekárov, pretože na nich si mnohí netrúf-
nu. Lekár je pre nich autorita.“

pokračovanie na str.  6
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zdravotníctvo

 Zaujalo ma, že napriek spomínaným 
ťažkostiam narastá záujem mladých diev-
čat o štúdium odboru ošetrovateľstvo. 
Dokumentuje to každoročný nárast počtu 
študentov (okrem dievčat aj niekoľkých 
chlapcov), napríklad na Trnavskej uni-
verzite v Trnave. Mladí ľudia túto pro-
fesiu nezavrhujú, aj keď ich okolie často 
nechápe, prečo v dnešných časoch volia 
tento odbor. Mnohí nerozumejú ani tomu, 
prečo sestra potrebuje vysokú školu, keď 
doteraz stačilo maturitné štúdium. Veď 
aj tak robí „iba“ to, čo doteraz. Pribudla 
akurát spomenutá dokumentácia (ktorá je 
podľa vyjadrenia sestier veľmi vzdialená 
od samotnej podstaty ich práce). A pribú-
dajú im aj ošetrovateľské úkony, ktoré by 
mal robiť sanitár, ale niet ho, lebo nemoc-
nica bola nútená zredukovať počet za-
mestnancov. Sesterských úkonov je tým 
pádom viac než dosť. Pichanie injekcií, 
zabezpečenie osobnej hygieny pacien-
tov, ošetrovanie rán nestačí. Sestra musí 
byť tak trochu aj psychológ, psychotera-
peut, socioterapeut, najmä vtedy, keď sa 
pacient opýta, či zomiera, či ho bude vy-
šetrenie bolieť alebo sa prejaví agresívne, 
vystrašene. 
 Ako v rozhovore uviedla Bc. Katarína 
Čuntalová, ktorá absolvuje prvý rok praxe 

v Detskej fakultnej nemocnici na Kramá-
roch v Bratislave, ,,... najťažšie na mojej 
práci je, že vidím zomierať deti, vtedy sa 
cítim bezmocná. Je ťažké tieto skutočnos-
ti prijať a po práci žiť svoj život, nenosiť 
si prácu domov. Na oddelení prichádzam 
do kontaktu aj s rodičmi našich pacien-
tov, ktorým nie je vždy ľahké vyhovieť. 
Niekedy sa stáva, že nemám svoj najlepší 
deň, avšak pri tejto práci musím všetko 
odložiť nabok.“
 Mnohí si možno pomyslia, že na po-
dobné situácie sa dá zvyknúť a sestra 
bude prácu časom robiť automaticky, bez 
prežívania a zbytočného ponárania sa do 
emócií. Žeby bolo možné takto poprieť 
emócie? Opýtali sme sa na to aj sestry s 
dlhšou praxou, Bc. Lenky Šimončíkovej. 
Pracuje ako inštrumentárka, má za sebou 
26 rokov praxe v Komplexe operačných 
sál Fakultnej nemocnice v Trnave. „Mám 
rada svoju prácu, robím ju od roku 1986. 
Prežívam aj situácie, ktoré sú pre mňa 
náročné. Hlavne, keď zomrie pacient. Aj 
keď si mnohí myslia, že my sestry sme 
voči tomu už imúnne, nie je to vôbec 
tak. Je to vnútorný boj, veľmi by som mu 
chcela pomôcť, ale viem, že nemám ako. 
Vtedy prežívam bezmocnosť, smútok a 
zakaždým sa s tým musím nejako vyrov-
nať.“

Kto je viac?
 Každý sester-
ský úkon je zároveň 
aj sociálnou interak-
ciou. Sestra je tá, kto-
rá pacientovi „slúži“ 
a vôbec nie je pre ňu 
jednoduché počúvať 
ho, najmä keď aj ju 
samotnú niečo trápi. 
K tomu všetkému sa 
pridáva atmosféra 
medzi kolegami, či už 
v línii sestra – sestra, 
alebo lekár – sestra. 
Tá nebýva vždy po-
kojná. Opakovane 
sa dozvedáme, že v 
„hlavách“ lekárov (a 
aj sestier) je silno za-
fixovaná hierarchia, 
podľa ktorej sestra je 
menej ako lekár. Le-
kár si napríklad oso-
buje právo kritizovať 
sestru, ale naopak sa 
to udeje iba výnimoč-
ne. „Prístup lekárov 
k nám, sestrám, je 
rôzny, záleží od typu 
človeka. Niekedy 

dostávame kritiku typu, prečo sme neu-
robili to alebo ono, nie vždy oprávnene 
a myslím si, že to súvisí s tým, že naše 
pracovné vzťahy sú hierarchické. Ale na 
druhej strane sú veci, ktoré si nedovolíme 
spraviť bez nich a oni bez nás. A v tom 
sa potom ukazuje tímová práca. Je mi 
ľúto aj to, že staršie sestry si držia odstup 
voči nám, mladším a samozrejme naopak. 
Zjednotený tím by nám všetkým uľahčil 
našu prácu,“ uviedla Bc. Linda Tešíková. 
Sestry ťažko veria, že sú plnohodnotným 
partnerom pre lekára a rozdiely sú iba v 
tom, že lekár má iné vedomosti, iné kom-
petencie a inú zodpovednosť. Ale aj v 
týchto súvislostiach sme natrafili na jeden 
„háčik“. Sestry na seba v niektorých prí-
padoch preberajú aj zodpovednosť, ktorej 
dôsledky nedokážu predvídať.
„S lekármi mám korektný vzťah, spolu-
práca je tímová a plynulá. Doposiaľ som 
nemala žiaden problém. Každý deň pod-
pisujem poverenie od lekára na podanie 
intravenóznej aplikácie liekov, ale stále 
mi nie je jasné, kto by sa ku mne postavil, 
ak by sa niečo stalo. Môžem tejto zále-
žitosti dôverovať?“ pýta sa Bc. Katarína 
Čuntalová.
 Spolupráca medzi lekármi a sestrami 
môže fungovať plynule, bez zdôrazňova-
nia pozícií, kedy sa vytvorí jeden tím a 
nosná je vzájomná spolupráca. „S lekármi 
sme v úzkom kontakte, lebo na operačnej 
sále musíme pracovať tímovo. My neuro-
bíme nič bez nich, ale ani oni bez nás. To 
si veľmi dobre uvedomujú, preto si nás 
aj vážia. Vidím, že oni takisto prežívajú 
úmrtie pacienta. Pre mňa sú veľmi dôle-
žité vzťahy na pracovisku, dobrý kolektív 
je polovička dobrej práce,“ uviedla Bc. 
Lenka Šimončíková z Fakultnej nemocni-
ce v Trnave.
 Ako vidno, pri posudzovaní statusu 
profesie sestry vystupujú do popredia 
vzťahy (s lekármi, pacientmi, sestrami 
navzájom). Ak sú uspokojivé, je predpo-
klad, že sa sestra bude cítiť oceňovaná a 
bude sa jej lepšie pracovať. To samozrej-
me nevykompenzuje jej nízky plat. Zatiaľ 
je sestier na Slovensku dostatok. Či to tak 
bude aj v budúcnosti je ťažké povedať. 
Mnohé mladé absolventky bakalárskeho 
štúdia odboru ošetrovateľstva odchádzajú 
do zahraničia. Štúdium na vysokej škole 
im dáva kvalifikáciu platnú nielen na Slo-
vensku, ale aj v krajinách eÚ. Ich motívy 
si viem predstaviť – lepší plat, dôstojnej-
šie podmienky v zdravotníctve, možno 
kus dobrodružstva... Treba im držať pal-
ce, aby nachádzali radosť a uspokojenie 
všade tam, kde ich ľudia potrebujú a do-
kážu oceniť ich prospešnú robotu.

PhDr. Lívia Lozsi
Asociácia socioterapie a psychoterapieFo
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pRečo Je eFeKt FiReMnÝCH 
ŠKoLenÍ MiZeRnÝ?

 Od ukončenia strednej školy 
pracujem so skupinami – hravými, 
zážitkovými aktivitami alebo nácvikom 
zručností podľa potrieb účastníkov. Kto 
a čo ovplyvňuje efekt firemných školení? 
Budú ich účastníci používať v práci, čo 
sa naučili? Lebo len to by v podstate mali 
firmy platiť. Obvykle je však pravdou 
opak – firmy platia za školenia, niekedy 
ich zaujíma, ako vie firma realizujúca 
školenia zabezpečiť „efekt školenia“, 
málokedy sa však sama postará o to, aby 
efekt školenia podporila/podporovala. 
Ale pekne po poriadku.

Osoby a vplyvy
 Sú dve miesta – školenie a potom 
firma, kde sa praktizuje naučené – na 
oboch sa dá veľa urobiť, aby bol efekt 
skvelý alebo mizerný. Po prvé, záleží 
na tom, čo a ako sa účastníci učia počas 
školenia (účinnosť učenia) a po druhé, 
ako aplikujú naučené v práci (používanie 
naučeného).
 ešte by som bral do úvahy tri 
učenia sa zúčastňujúce osoby – troch 
„zodpovedných“ – učiteľa (školiteľa, 
trénera), účastníkov a firmu (kultúru, 
nadriadených).
 Budem písať o tom, čo poznám – 

a to je typ školení, ktoré sa venujú soft 
skills – čiže tréningom komunikačných 
kompetencií. Nebudem hovoriť o 
školeniach týkajúcich sa BOZP alebo 
účtovníckych či počítačových školeniach. 
Teraz píšem o školeniach, na ktorých 
chceme dosiahnuť, aby ľudia menili 
komunikačné správanie – naučili sa inak 
jednať, prezentovať, pýtať sa, počúvať 
druhých, vedieť sa presadiť, riadiť iných 
a podobne.

Metódy učenia 
 Od trénera závisia najmä dve veci 
– aké metódy učenia používa a akým 
spôsobom sa správa voči účastníkom.
 Nielen pri tréningoch komunikačných 
kompetencií záleží na spôsobe učenia. 
Dva často sa vyskytujúce štýly, ktoré 
pokladám za neefektívne a  robia školenia 
mizernými z hľadiska efektu učenia, sú 
frontálne učenie (prednášanie) a zážitkové 
učenie (učenie hrou). Prednášanie každý 
pozná a každý povie, že keď prednášajúci 
spustí (česť výnimkám), všetci chtiac-
-nechtiac zaspávajú. Druhou metódou je 
učenie tzv. zážitkovým spôsobom, keď sa 
používajú hry a potom sa tréneri snažia 
reflektovať správanie účastníkov hry a 
prepájať zažité so životom. Tento prístup 

je však často odtrhnutý od reality – hry sú 
síce príjemným oživením učenia, sú však 
z hľadiska efektivity zmeny správania a 
naučenia sa novým kompetenciám málo 
zacielené na prax. Oveľa efektívnejší 
je spôsob, ktorý nazývam skúsenostné 
učenie. Aktivity pri skúsenostnom učení 
nie sú hrové, ale priamo imitujú realitu 
– napr. hranie rolí. Preto je ich účinok na 
učenie oveľa intenzívnejší. V tomto článku 
mám byť hodnotiaci, takže efekt učenia a 
schopnosť využiť naučené sa zvyšujú, ak 
ľudia môžu trénovať tie situácie, ktoré 
reálne potrebujú v práci zvládať. Ak ľudia 
potrebujú k práci, aby si vedeli pozorne 
a presne vypočuť druhého a dať mu aj 
zreteľným spôsobom najavo ako a čo 
mu rozumejú, tak sa to musí trénovať. 
Spočíva to v nasledovných krokoch: 1. 
Akú situáciu potrebujeme zvládnuť?, 
2. Čo v danej situácii potrebujeme 
dosiahnuť? (ciele), 3. Zahrajme si danú 
situáciu naživo, v priamej interakcii 
osôb, v priamej reči (hranie rolí), 4. Aké 
správanie (výroky, neverbalita) nám 
pomáhali dosiahnuť ciele a aké správanie 
bolo skôr nekonštruktívne?, 5. Je dané 
správanie prevediteľné do nejakých 
pravidiel, postupov a princípov, ktoré 
vieme použiť aj v praxi?
 Prečo hneď na začiatku spomínam 
spôsob učenia? Pretože toto je prvý a 
najdôležitejší dôvod, prečo sú firemné 
školenia efektívne alebo neefektívne. 
Výskumy aj prax hovoria, že ak je 
učenie spojené s praktickým skúšaním, 
je prepojené s realitou a problémami, 
ktoré učiaci zažívajú každodenne, 
ak sa účastníci cítia bezpečne počas 
učenia, tak sú motivovaní učiť sa a 
učenie je efektívnejšie. Toto však nijako 
nezabezpečí dobrý transfer – prenos do 
praxe. To  záleží od firiem a nadriadených.

Tréner a jeho správanie
 Mnohí v diskusiách o efektívnosti 
tréningov radi zdôrazňujú, že záleží na 
osobnosti trénera, ale, verte mi, videl som 
veľa rôznorodých osobností – a je to v 
podstate jedno. Záleží iba na niekoľkých 
faktoroch, na vonkajšom správaní 
(vnútorné nastavenie a jeho vonkajšie 
prejavy – teda postoje a hodnoty trénera, 
nie jeho/jej osobnostné črty) a na 
odborných znalostiach (pedagogické a v 
danej téme).

pokračovanie na str.  8

Som tréner, ktorý sa celú profesijnú kariéru venuje učeniu dospelých 
aj dospievajúcich. Preto je pochopiteľné, že ma téma, prečo je efekt 
firemných školení taký mizerný, zaujala a rovnako je zrejmé, že v nej 
nedokážem byť nezaujatý.
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sú účastníci, ale atmosféra, pravidlá a 
vzťahy vo firme, z ktorej boli účastníci 
vyslaní. 
 Druhou zodpovednosťou účastníkov 
je ich vytrvalosť používať naučené 
v praxi. Toto takisto z časti závisí od 
samotných účastníkov a z časti od ich 
materskej firmy. Od účastníkov závisí, či 
budú skúšať a rozvíjať naučené správanie 
aj v realite, alebo sa nechajú odradiť 
počiatočnými neúspechmi, výsmechom a 
začudovaním kolegov, keď sa zrazu začnú 
správať inak. Hovorím im: Treba vytrvať, 
ľudia si zvyknú, že reagujete inak. Je 
normálne, že aj vy sa cítite divne, keď 
sa správate novým spôsobom. Časom to 
prejde a vaše nové správanie budú všetci 
pokladať za vaše normálne.

Vplyv firiem a nadriadených
 V poslednej časti narážame na 
najmenej diskutovaný a z môjho pohľadu 
najvplyvnejší dôvod. Mizerný efekt 
školenia je ovplyvňovaný mizernou 
podporou nového správania vo firme 
(teraz môže ktokoľvek namietnuť, že to 
hovorím, lebo som zaujatý tréner – to je 
však asi jediný relevantný protiargument). 
Nikomu nie je divné, že ak niekto chodil 
na kurz angličtiny alebo kurz práce s 
databázami a nejakú dobu to vôbec 
nevyužíval, zabudne to a veľmi mu to 
nepôjde. To isté platí o veciach, ktoré sa 
dajú naučiť na školeniach soft skills. Ak sa 
s novo naučeným správaním v zamestnaní 
ďalej aktívne nepracuje, zanikne skôr, než 
sa dostane človeku natrvalo pod kožu. Pri 
zmene správania je navyše iba časť vecí 
novo naučená, veľká časť je aj o tom, že 
staré, nefunkčné správanie nahradzujeme 
novým, čo vyžaduje oveľa viac času a 
skúšania, kým sa upevní. 
 Najsilnejší vplyv na mizerný efekt 

školení majú dva firemné faktory – 
firemná kultúra a správanie šéfov.
 Firemná kultúra – ak podporuje 
správanie, ktoré sa učí na soft skills 
školeniach, aj efekt mizerného školenia 
môže byť viditeľný. Napríklad, ak v 
kompetenciách, ktoré sa vyžadujú od 
pracovnej pozície, majú pracovníci aj 
kompetencie soft skills a pri hodnotiaco 
motivačných rozhovoroch sa naozaj aj 
hodnotia; a/alebo etický kódex opisuje 
žiaduce správanie a vyžaduje sa jeho 
dodržiavanie; a/alebo pri verejných 
hodnoteniach a výrokoch predstaviteľov 
firmy sa isté správanie oceňuje a iné 
kritizuje, tak tieto prejavy robia divy. 
Ľudia sa ich dokonca učia aj bez školení 
(musia vidieť živé vzory). Ak toto nie 
je, či dokonca je kultúra opačná, ak sa 
napríklad oceňujú arogantní ľudia a 
kreténi, slušní ľudia sú verejne ponižovaní 
a hviezdami sú tí, ktorí na druhých kričia, 
nie je šanca, aby ľudia vytrvali v snahe 
komunikovať korektne. Skôr z takej firmy 
utečú a pokryteckým školeniam sa budú 
vyhýbať. Za to však nemôže tréner, ale 
firma.
 Správanie šéfov – je kľúčové a 
šíri sa ako epidémia. Je jedno, či je to 
arogancia, agresivita, odmeranosť, či 
prejavovanie rešpektu, partnerský a 
neformálny prístup. Často na tréningoch 
pre stredný manažment zaznieva: A toto 
prečo neučíte našich šéfov? Tak by sa im 
to zišlo! Potom je jasné, prečo sú školenia 
neúčinné – nie je kde aplikovať naučené. 
Teda je kde, ale okolie je tak iné, že ľudia 
sa opäť prispôsobia, lebo tvrdé školenia, 
ktoré dostávajú vo firme každý pracovný 
deň, sú oveľa intenzívnejšie, než dva dni 
na tréningu.                        Aleš Bednařík

psychológ, tréner
www.b-form.sk

 V prípade trénera samozrejme 
záleží hlavne na tom, aby rád učil a aj 
chcel rozumieť, načúvať a diskutovať 
s druhými, aby vedel premeniť to, čo 
ľudia hovoria, na praktické problémy a 
zrozumiteľné riešenia, aby ho témy, ktoré 
učí, bavili a aby sa v nich vyznal. Okrem 
toho by mal vedieť zaujímavo hovoriť, 
sem-tam aj vtipne,  rýchlo reagovať či 
prispôsobovať program...
 Mizernosť efektu školení rastie, ak 
trénuje človek, ktorý ide medzi účastníkov 
ako za trest alebo iba ako do roboty a téma 
ho otravuje. Ľudia to uvidia a neprejde 
na nich trénerovo nadšenie z učenia sa 
nových vecí. Tak, ako je kľúčové pre 
učenie používať efektívne metódy, je 
rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, 
aby sa ľudia chceli od učiteľa učiť. A na 
to musí mať tréner dve veci – vyznať sa 
a mať radosť zo zdieľania vedomostí s 
účastníkmi. Sme skrátka sociálne tvory 
– a tu má silnú úlohu evolúcia – sme 
naprogramovaní učiť sa od iných (preto 
musí byť školenie interaktívne) a učiť sa 
veci skúšaním si, trénovaním, ako keby 
to bolo naozaj. Ak toto počas školenia 
chýba, tak nie je ani zaujímavé, ani účinné 
a je mizerné.

Čo záleží od účastníkov
 efekt alebo mizernosť školenia 
ovplyvňujú účastníci predovšetkým 
dvoma vecami – motiváciou meniť 
sa a vytrvalosťou aplikovať naučené. 
Mimoriadne záleží na tom, či účastník 
chce sám so sebou niečo robiť, nie iba 
učiť sa nové poznatky, ale aj meniť 
svoje správanie. Táto otvorenosť učeniu 
a odvaha meniť sa je základom toho, či 
nastane zmena na viacerých úrovniach, 
aby účastník nielen racionálne pochopil, 
že byť empatický je dôležité, ale aby to 
aj naozaj vnútorne chcel (rozhodol sa) a 
potom sa podľa toho aj správal. S týmto 
mám pozitívnu skúsenosť, v podstate 
skoro každý človek má chuť zlepšovať 
sa, keď je učenie postavené tak, že sa 
učí riešiť situácie, ktoré sám pokladá 
za problematické. Ak tréner tréning 
postaví na riešení reálnych, konkrétnych 
situácií zo životov účastníkov, všetci 
vedia zadefinovať situácie, ktoré by 
chceli vedieť zvládnuť – a to účastníkov 
motivuje! Lebo je to pre nich užitočné.
 Najčastejšie prekážky motivácie učiť 
sa tkvejú v nasledujúcich citátoch: Aj tak 
je to všetko zbytočné, keď máme takých 
nadriadených. Načo sa budem snažiť 
komunikovať inak, keď to nadriadení 
zničia tým, že sami komunikujú arogantne, 
kričia, ignorujú naše názory! Najväčším 
demotivátorom učiť sa na školeniach nie Efekt školenia ovplyvňujú účastníci motiváciou meniť sa a ochotou aplikovať naučené.
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MateRsKÁ ŠKoLa beZ HRačieK
Deťom chceme dopriať čo najviac a to najlepšie. Určite ste si niekedy 
všimli, že keď doprajeme príliš veľa, nie je v prospech veci. Naopak, 
zmysluplná frustrácia môže naštartovať rozvoj. Aj ovocný strom zarodí, 
ak bola dosť studená zima a kaktus vykvitne len po období sucha.

 Deti sú súčasťou dnešného 
konzumného sveta a ich najobľúbenejším 
tovarom sú hračky. Pre vývin dieťaťa 
je potrebné stimulujúce prostredie. 
Kontraproduktívnym sa stane prostredie 
zahltené nadbytkom predmetov, hračiek 
a iných rozptyľujúcich podnetov. Dnes 
majú deti nadbytok hračiek, napriek tomu 
sa často nudia. Drahá a sofistikovaná 
hračka na seba síce púta pozornosť, ale 
svojou dokonalosťou neposkytuje priestor 
fantázii. Môže sprostredkovať kontakt 

medzi dvoma deťmi, ale rovnako tak môže 
limitovať ich vzájomnú komunikáciu a 
spoluprácu, keďže sú obaja sústredení na 
predmet záujmu.

Koncept „Spielzeugfreien 
Kindergarten“

 V nemecky hovoriacich krajinách 
sa v materských školách už 20 rokov 
realizuje projekt „Materská škola bez 
hračiek“. Pôvodným zámerom bolo 
prostredníctvom zlepšovania schopností 

vytvárať vzťahy a vnímať vlastné 
potreby preventívne predchádzať 
rozvoju závislosti v neskoršom veku. 
Ako metodiku si tvorcovia projektu 
zvolili odstránenie všetkých hračiek a 
pracovného materiálu. Ostali len deti 
a základný nábytok. Pilotný projekt 
odštartoval v roku 1992 v nemeckom 
mestečku Penzberg. Skúsenosti všetkých 
zúčastnených boli pozitívne a naštartovali 
tak novú iniciatívu.
 Na tri mesiace sa v škôlke, 
samozrejme v spolupráci s deťmi a po 
dlhej príprave, odstránia hračky, papiere, 
farbičky, plastelína... Deti získajú viac 
priestoru na spoločnú hru a dôkladne 
prevetrajú vlastné tvorivé schopnosti. 
Vzájomná komunikácia, skupinové 
procesy a dynamika naberú rýchly spád. 
Projekt prináša zmenu aj pedagógom. 
Namiesto realizácie hier, spracovávania 
rôznych tém, ponúkania hotových riešení 
sa menia na pozorovateľov a facilitátorov 
skupinového diania. Dôležitou súčasťou 
projektu je zaangažovanie rodičov. Od 
začiatku sú o všetkom informovaní 
a zapojení do výmeny skúseností s 
pedagógmi. 

Z pozorovania vychovávateľov
 Deti sa hrajú s dekami, so škatuľami, 
s nábytkom, ale najmä sa hrajú navzájom 
vo veľkom voľnom priestranstve, ktoré 
odstránením hračiek vzniklo. Materská 
škola zažíva explóziu komunikácie. 
Deti si samé vymýšľajú nové aktivity a 
hry. Z dostupných predmetov vznikajú 
fantazijné mestá či obrovské lode. Ak deti 
predložia vychovávateľke plán, čo chcú 
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vytvoriť, môžu použiť nožnice, papier a 
nástroje. Je zaujímavé pozorovať, ako deti 
po skončení projektu plnia prázdne police 
knihami, novovzniknutými kostýmami a 
puzzlami.

Čo na to rodičia? 
 Najviac sú prekvapení z toho, čo 
všetko im zrazu dieťa potrebuje povedať. 
Po štarte projektu mnohé škôlky 
organizujú tzv. „rodičovské večery“, 
kde si vymieňajú skúsenosti a zaznieva 
nasledovné:
„Syn si doma prestáva všímať svoje 
hračky, viac si hry sám vymýšľa.“
„Hovorili sme doma o množstve hračiek a 
mnohé z nich sme darovali.“
„Dieťa sa rozhoduje viac za seba, menej 
sa ma pýta, čo má urobiť.“
„Dieťa je oveľa pokojnejšie.“
„Na Vianoce si dcéra želala len tretinu 
vecí v porovnaní s tým, čo chcela pred 
rokom.“
„Syn mi viac rozpráva o zážitkoch zo 
škôlky.“

A čo na to ISCED 0?
 V našich pomeroch môže byť 
projekt tohto typu považovaný za príliš 
odvážny. Jeho ciele sú však plne v súlade 
so štátnym vzdelávacím programom 
(ŠVP ISceD 0 – predprimárne 
vzdelávanie). V súčasnosti sa kladie 
dôraz na využívanie stratégií tvorivo-
-humanistickej výchovy. Ak si zoberieme 
ako východisko systém KeMSAK 
(odporúčaný 9 z 10 zamestnancov 
ministerstva školstva), kde K znamená 
kognitivizácia, e emocionalizácia, M 

motivácia, S socializácia a komunikácia, 
A axiologizácia a posledné K v skratke 
znamená kreativizácia, zistíme, že počas 
projektu „Škôlka bez hračiek“ je v rôznej 
miere stimulovaná každá z týchto oblastí. 
Prioritou moderného vzdelávania je rozvoj 
osobnosti a potrebných spôsobilostí.
 Rozvoj kľúčových kompetencií 
sa stal súčasťou kurikula takmer vo 
všetkých krajinách eÚ, vzhľadom na 
to, že encyklopedické vedomosti rýchlo 
zastarajú. Z kategórií kompetencií/
spôsobilostí (ŠVP  ISceD 0) vyberáme 
tie, ktoré sú metodikou projektu významne 
rozvíjané: 
a) Osobnostné (intrapersonálne) 
kompetencie:základy 
sebauvedomenia, základy
Angažovanosti
b) Sociálne kompetencie
c) Komunikačné kompetencie
d) Základy tvorivého myslenia
To je asi polovica kompetencií, ktoré má 
materská škola úlohu rozvíjať. 
 Obávame sa, že to, čo bude brániť 
prvým odvážlivcom vyskúšať tento 
projekt, nebude jeho nízka kvalita, ale 
naša rigidnosť vo vnímaní pozície a práce 

pedagóga. Známa publikácia „Nechaj ma, 
chcem sa učiť sám“ nezískala svoj názor 
medzi pedagógmi náhodne.

Hračka – dobrý sluha, zlý pán
 Je potrebné podotknúť, že projekt nie 
je zameraný proti hračkám. Tie sú pre deti 
užitočnéné, stimulujú ich, všeličomu učia 
a patria k detskému veku. Avšak nadbytok 
detského spotrebného tovaru a hotových 
voľnočasových aktivít môžu viesť k 
tomu, že deti nemajú príležitosť byť samé 
so sebou, zapodievať sa sebou, svojím 
prežívaním a rozvíjať vlastné myšlienky, 
nápady a fantázie.
 Za najúčinnejšiu prevenciu závislostí 
sa považuje rozvíjanie kompetencií. Počas 
projektu sa dôležitosť prirodzene presúva 
na verbálny prejav, sociálnu interakciu, 
zosilnenie vnímania vlastných potrieb, 
rozvoj sebadôvery. K procesu patrí zažiť 
aj to, že nie všetko sa vždy podarí, že 
človek robí chyby a niekedy musí vydržať 
aj frustráciu či byť smutný. Výskumy v 
oblasti závislostí poukazujú na to, že 
ľudia, ktorí rozvíjajú vlastné rozmanité 
kompetencie, ktorí vedia narábať so 
svojimi silnými, ale aj slabými stránkami, 
sú podstatne menej ohrození závislosťami 
ako tí, ktorí to nevedia. Dobrá úroveň 
interpersonálnych kompetencií je však 
nielen prevenciou voči závislostiam, ale 
tou najlepšou investíciou do života. 

Viera Filipová, Martina Kazičková

Hračka je dobrý sluha, ale zlý pán. Deti, ktoré sú nútené hrať sa bez hračiek, rozvíjajú sociálne vzťahy aj kreativitu, a vôbec sa nenudia.
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poviedka zo života

MaLÁ VLaKoVÁ Lúpež
 Nemala rada cesty domov. A dôvodov 
na to mala viac než dosť. Keby ju doma 
čakalo teplo rodinného krbu, pokoj a 
pohoda, tak ako to býva v normálnych 
rodinách, možno by lepšie znášala, že sa 
o malý priestor vo vlakovom kupé musí 
na celé hodiny deliť s úplne neznámymi 
ľuďmi. Vdychovať ten istý vzduch, ako 
oni, počúvať debaty o ničom. A keby len 
počúvať. Občas nemali spolucestujúci 
ani toľko taktu, aby ju nechali na pokoji. 
Kdeže! Pýtali sa, čo si o tom či onom 
myslí ona. Ale keď odpovedala, zvyčajne 
vraštili čelá, krútili hlavami, nesúhlas 
mali aj v očiach a ďalej s ňou diskutovať 
nechceli.
 Nemala rada cesty domov. Ale zvykla 
si. Veď už niekoľko rokov každý druhý 
piatok nasadla do rýchlika, aby sa v ňom 
pripravila o niekoľko hodín života. Aby 
sa potom doma podelila o novinky a 
tvárila sa, že životy ostatných rodinných 
príslušníkov ju zaujímajú rovnako, ako 
ich zaujímal ten jej. Jednoducho fraška. 
Najradšej by bývala na pustom ostrove, 
aby s ľuďmi vôbec neprichádzala do 
styku. Nerozumeli jej. Alebo ona im?
 Sadla si do kupé, rozhodnutá, že tento 
raz nebude len tak márniť čas. Niečo si 
prečíta a potom si pospí. Práve si otvárala 
knihu, keď do kupé vošla babička. Mala 
hádam sedemdesiat sukní a rovnako veľa 
tašiek. Zložila ich vo dverách a zmätene 
sa rozhliadala po kupé. „Prepáčte, mohli 
by ste sa, prosím, pozrieť na môj lístok? 
Syn mi kúpil miestenku, ale ja sa v tom 
nevyznám, neviem, ktoré je to sedadlo,“ 
obrátila sa k Tereze.
‚No ešte toto mi chýbalo ku šťastiu,‘ 
zamračila sa v duchu Tereza, ale nahlas 
nepovedala nič. Zobrala lístok, pozrela 
naň, potom na čísla nad sedadlami, opäť 
na lístok a opäť na čísla. „Obávam sa, 
že je to nejaké nedorozumenie. Máte 
miestenku na to isté sedadlo ako ja.“
„To isté miesto?“ čudovala sa aj babička 
a bezradne postávala vo dverách. „A čo 
mám teraz robiť?“ pýtala sa Terezy aj 
ostatných v kupé. Tí sa tvárili, že ich sa 
to netýka a Tereze sa odrazu zdalo, že 
sedí na klincoch. Slušnosť káže uvoľniť 
sedadlo babke. Ale predstava, že bude päť 
a pol hodiny stáť v uličke sa jej nepáčila.
„To je taký bodrel, tieto železnice! 
Neskutočné! Viete čo, skúsim vám 
pohľadať iné voľné miesto,“ zišla jej na 
um spásonosná myšlienka.
 Naozaj sa postavila a prešla vagón na 
jednu aj druhú stranu. Všetko obsadené. 
Nevadí, sú tu aj ďalšie vagóny, nie je 

možné, aby sa nenašlo jedno voľné 
miesto. „Počkajte, idem sa pozrieť ďalej. 
Dajte mi jednu tašku, keď nájdem miesto, 
obsadím ho, položím tam tašku a prídem 
pre vás,“ navrhla babičke. „A nemohli 
by ste si vy zobrať svoje veci a nájsť si 
miesto inde? Veď ja mám na toto sedadlo 
taký nárok ako vy,“ odvážila sa babička.
‚To sa mi snáď iba sníva!‘ pomyslela si 
Tereza. Kde berú starí ľudia tú drzosť?! 
Kde je napísané, že im mladší musí vždy 
ustúpiť?! Aj vtedy, keď to nie je fér!‘ 
Vtom v uličke zbadala sprievodcu.
„Dobrý deň, mohli by ste nám pomôcť?“ 
oslovila ho. „Mne aj tejto pani predali 
miestenku na to isté miesto. Je to 
nehoráznosť a treba to napraviť. Povedzte 
mi, prosím, kde je nejaké voľné miesto, 
vy v tom musíte mať prehľad.“ 
„Slečna, ako iste viete, tento vlak je 
povinne miestenkový. A všetky miestenky 
sú vypredané. Ale neverím, že máte obe 
to isté miesto. ukázali by ste mi, prosím, 
vaše lístky?“ vyzval ich sprievodca.
Babička mu lístok ochotne podala, Tereza 
ho však nemala. „Mám elektronický 
lístok, nevytlačila som si ho,“ podala 
sprievodcovi mobil s esemeskou 
potvrdzujúcou kúpu lístka. 
Sprievodca skontroloval jedno aj druhé a 
pokrútil hlavou.  „Tomu nerozumiem. Je 
mi ľúto dámy, ale situáciu musíte nejako 
vyriešiť samé. Slečna, vy máte mladé 
nohy, postojíte. A keby sa niečo uvoľnilo, 
prídem vám povedať,“ navrhol.
„Za to, že som mladšia, mám celú cestu 
stáť, hoci mám riadne kúpenú miestenku?! 
To je podľa vás riešenie, okradnúť ma 
kvôli veku o sedadlo?!“ Teraz už bola 
Tereza naozaj rozčúlená. 
„Je mi to fakt ľúto, ale rozčuľovanie vám 
nepomôže. Je to pár hodín, tie nejako 
prežijete. Dovidenia,“ pokrčil plecami 
sprievodca a ponáhľal sa preč. Tereza za 
ním nemo hľadela.
„Neverím, normálne neverím,“ krútila 
hlavou. „Sakra! Prepáčte baby, poďte, 
sadnite si, ja teda postojím. Ale čo im 
potom poviem v Bratislave, to si za 
klobúk nedajú!“ zastrájala sa, aby aspoň 
sama pred sebou nestratila tvár.
 Čupla do uličky a snažila sa udržať 
pod kontrolou slzy zúfalstva. Kilometre 
ubiehali pomaly. Zrejme na chvíľu 
zadriemala, pretože ju zobudila ruka na 
pleci. „Kontrola cestovných lístkov,“ 
prihováral sa jej sprievodca. Tereza 
chcela zakričať niečo o nehoráznej 
drzosti, ale vtom si uvedomila, že je to iný 
muž. Že prekročili hranice a teraz je už 

kontrola na slovenských železničiaroch. 
Vytiahla z kabelky mobil, pohľadala v 
ňom esemesku potvrdzujúcu kúpu lístka 
a podala ho sprievodcovi.
„Je mi ľúto slečna, ale váš lístok je 
neplatný. Dnes je piatok jedenásteho a vy 
ho máte na osemnásteho.“ 
‚Čo? Na osemnásteho a dnes je 
jedenásteho?‘ Tereza sa cítila ako totálny 
blbec. chybu neurobili železnice, ale 
ona? Ona??? Ona predsa nerobí chyby!
„Ja, prepáčte... Neviem, ako je to možné...“ 
jachtala celá červená. „Bože, čo teraz?“ 
„Nebojte sa, to vyriešime ľahko,“ usmial 
sa sprievodca. „Je niekoľko možností, 
buď si teraz u mňa kúpite lístok na dnes 
a ten druhý využijete o týždeň. Alebo ho 
môžete vrátiť, keď prídeme do Bratislavy. 
Alebo ho stornujeme hneď a storno vám 
odrátam z ceny za dnešný lístok.“
„Nerozumiem, ako som sa mohla takto 
pomýliť. Je to strašne hlúpe,“ reagovala 
Tereza. „Hlúpe? Slečna, v tomto vlaku 
nie je jediný človek, ktorý by sa nikdy 
nepomýlil a ešte nepomýli. Podľa mňa to 
patrí k životu. Hlúpe je považovať sa za 
hlupáka len preto, že sa človek pomýlil,“ 
povedal sprievodca.
 Dohodli sa a keď vybavili formality, 
navrhol: „Počujte, v uličke vám určite 
nie je pohodlne. Síce by sa to nemalo, 
ale myslím, že keby bolo treba, 
dokážem si to obhájiť. Poďte so mnou 
do sprievodcovského kupé, tam vám 
bude lepšie.“ Nechcela to, fakt nie, ale 
tvár jej rozžiaril úsmev. Tak dobre jej 
padlo, že si niekto všimol, ako sa cíti! 
A čo to je, ten hrejivý pocit pri srdci? 
‚Hm, možno to nebola vlaková lúpež, ale 
vlakový dar. Možno by som si to s tým 
pustým ostrovom mala ešte rouzmyslieť 
a dať ľuďom šancu. lebo toto by mi fakt 
chýbalo.‘                     Lucia Skladanová
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 Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva (SNSĽP) poskytuje okrem 
bezplatnej právnej pomoci, vzdelávania 
a realizovania prieskumov aj knižnično-
informačné služby špeciálnej knižnice 
pre odbornú a širokú verejnosť. 
Slúži najmä pre príslušníkov 
menšín, osobitných spoločenských 
skupín a komukoľvek, kto sa cíti byť 
diskriminovaný, alebo sa domnieva, 
že boli porušené jeho ľudské práva.
 Knižnica je na Slovensku jedinou 
špecializovanou na ľudské práva. 
Neustále modernizuje a rozširuje svoje 
služby, ktoré poskytuje bezplatne. 
Priestory knižnice sa nachádzajú na 
prízemí v budove SNSĽP na Kýčerského 
ulici 5 v Bratislave.
 Knižničný fond obsahuje asi 3 500 
knižnično-informačných publikácií 
z oblasti odbornej ľudskoprávnej 
a právnickej literatúry, sociológie, 
politológie, psychológie, sociálnej práce, 
etnológie, histórie a pedagogiky. Tak isto 
publikácie Rady európy, OSN, OBSe, 
európskeho súdu pre ľudské práva, IOM, 
eQuINeT, FRA, uNIceF, európskej 
únie a ďalších medzinárodných 
organizácií.
 Knižničné služby sú k dispozícií v 
čase, ktorý si návštevník dohodne vopred 
na telefónnom čísle 02/208 501 14 alebo 
mailom na info@snslp.sk.

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov

 Inštitút psychoterapie a socioterapie 
organizuje 4. ročník workshopu 
Psychoterapia, socioterapia a dieťa. 
Workshop sa uskutoční 12. apríla 2013 
(piatok) v Kremnici.
 Doobeda si budete môcť vypočuť 
prednášky na témy Zvládanie konfliktov 
a agresívneho správania v školskom 
prostredí (Mgr. Viera Filipová), Špecifiká 
práce s rómskymi deťmi (Mgr. Ingrid 
Kosová, PhDr. Zuzana Almáši Koreňová), 
Diferenciálna diagnostika porúch 
matematických schopností (PhDr. Jana 
Zajacová). Poobede budú prebiehať 
paralelné workshopy: encounterová 
skupina – sebapoznávanie zážitkovou 
formou (PhDr. Ľudovít Dobšovič, Mgr. 

Mária Kubišová), Buď odvážny a silný – 
aplikácia terapeutických princípov PcA 
v škole – žiakom centrované vzdelávanie 
(Mihaly elekes), Montessori predškolská 
pedagogika – využitie princípov 
montessori pedagogiky vo vzdelávaní 
detí z málo podnetného prostredia (Mgr. 
Ingrid Kosová, PhDr. Zuzana Almáši 
Koreňová), Neurofyziologické príčiny 
porúch učenia a správania – INPP školský 
program – zoznámenie sa s metodikou, 
ktorá zmierňuje ťažkosti detí a žiakov 
vyplývajúce z neurologickej dysfunkcie 
(MuDr. Ivan Juráš). 
Poplatok za workshop je 20 €. 
Viac informácií a prihlášku nájdete na 
www.socioterapia.sk.

Psychoterapia, socioterapia a dieťa
Pozvánka na workshop

 Akadémia pedagogických zručností – 
rozvoj osobnostných a interpersonálnych 
zručností učiteľov je nový vzdelávací 
program akreditovaný MŠVVaŠ SR, 
určený pre všetkých učiteľov. Jeho 
cieľmi sú: rozvoj osobnostných a 
interpersonálnych zručností, ktoré priamo 
vplývajú na kvalitu interpersonálnych 
vzťahov v línii učiteľ – žiak a ktoré môžu 
byť pedagógovi nápomocné pri zvládaní 
záťažových situácií v interakcii so žiakmi 
a študentmi; porozumenie vnútorných 
obsahov, postojov a komunikácie, 
ktoré stimulujú, resp. brzdia potenciál 
pedagogického procesu a spoznanie 

spôsobov, ako môže byť pedagogický a 
odborný pracovník žiakovi nápomocný 

pri sebapoznávaní. Hlavným 
cieľom je nájsť nástroje, ktorými 
sa dá predchádzať delikventnému 

správaniu žiakov a zároveň budovať 
vzťahy postavené na vzájomnej dôvere a 
rešpekte. Vzdelávanie sa deje prezenčnou 
formou zvyčajne cez víkendy podľa 
dohody účastníkov, rozsah je 80 hodín, 
ktoré treba naplniť v priebehu roka. Za 
ukončenie vzdelania bude pridelených 19 
kreditov. Viac informácií o vzdelávaní, 
podmienkach a cene žiadajte na adrese 
vzdelavanie@socioterapia.sk.

Špeciálna knižnica
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